
 
 

 
 ،سليم دّكاش اليسوعيّ  األب البروفسور كلمة

 رئيس جامعة القّديس يوسف،
 حفل تخريج طاّلب الكلّيات المحتفلة بمئوياتها،في 

 بحضور فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان،
 .0202 تّموز 02، الواقع في السبتيوم 

  
 ،فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان احملرتمحضرة  
معنا يف هذا و  بيننا أن تكونواأن نرّحب بكم ضيًفا عزيًزا و يشّرفنا ويسعدنا  

وأن ترأسوا  9191احلرم، َحَرم العلوم الطبّية، يف عيده املائة إذ مّت تشييده يف السنة 
 لثالثني بعد املئة، وطاّلب كلّيةيف عيدها ا اليوم احتفال ختريج طاّلب كلّية الطب

هما املئة. فنقّدر حّق التقدير هذه ياهلندسة يف عيدكلّية احلقوق والعلوم السياسّية و 
االلتفاتة الكرمية من جانبكم، حيث تكّرمتم يف الثامن عشر من شهر نيسان برئاسة 

ه هذه اجلامعة اليت نذرت احتفال كلّية احلقوق وها أنتم اليوم تعّّبون عن عاطفتكم جتا
شخصكم الكرمي رجل الدولة الذي  يففنتبنّي نفسها خلدمة لبنان الوطن والدولة، 

يعرف دور املؤّسسات الثقافّية واألكادميّية يف بناء الوطن وبناء شخصّية الفرد 
وتشييد منظومة الرساميل البشريّة الكفؤة القادرة اليت جعل منها لبنان ميزًة  ،واملواطن

رن التاسع عشر وحّّت اليوم. من ميزات وجوده وهويّته ورسالته منذ اجلزء األخري من الق
عاماًل من دون  فخامة الرئيس نرى فيه حتّية إىل الزخم الرتبوي الذي ما فتئ وجودكم

إىل الرسالة الوطنّية هو حتّية يف خدمة القضّية اللبنانّية و  بانقطاع وبالرغم من احلرو 
ذات منفعة  هي واالجتماعّية والروحّية اليت محلتها وحتملها مؤّسساتنا الرتبويّة اليت

أثبتت لنفسها وحمليطها إّّنا  ال هّم هلا سوى اخلدمة الرتبويّة واليتعمومّية واليت 
 .جديرة بأن حتمل صفة الوطنّيةمؤّسسات 
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 أصحاب املعايل والسعادة، حضرات املسؤولني،  
 أيّها الطاّلب املتخّرجون يف كلّية الطب املئة والثالثني،  
ويا أيّها الطاّلب  أيّها الطاّلب املتخّرجون يف عيد كلّية احلقوق والعلوم السياسّية 

 كلّية اهلندسة املئة،املتخّرجون يف  
 أيّها احلضور الكرمي، 
، إّّنا نعود إىل تراثنا الغين وإىل ذاكرهتا إىل تاريخ اجلامعة وكلّياتنانعود عندما  

هي املعروفة واملغمورة. الزاخرة مبئات األمساء والوجوه اخلرّية والكثرية من اإلجنازات 
الوجوه اليت أّسست ودّعمت األساسات، وهي الوجوه اليت عّلمت وفًقا لقواعد اجلودة 

أمام الويالت تنحِن اليت أعادت اإلعمار مرّة تلو املرّة ومل  واالمتياز، هي الوجوه
، لبنان العلم والثقافة. هذه  مرفوًعا والصعوبات، إّّنا أرادت أن يكون جبني لبنان

ات، ها من يسوعّيني وعلمانّيني، لبنانّيني وفرنسّيني وغريهم من اجلنسيّ الوجوه كل  
سنة وأكثر هبذه البالد ورأت يف  911أّسست وأعادت التأسيس ألّّنا آمنت منذ 

مستقبلها، مستقباًل رائًعا مزدهًرا وهكذا كان. فأين هو إمياننا هبذا الوطن وقدره 
قدرتنا ني الذين جاؤوا عّب البحار ألّّنم آمنوا بنا وبّسسؤ بالنسبة إىل إميان األقدمني امل
األمانة اليوم أن نكون  فأقلّ ة الِقَيم الروحّية واإلنسانّية. يف اإلسهام باحلضارة، حضار 

الواعد طريًقا لنا وأن  حنن أيًضا مؤمنني هبذا الوطن وهبذا البلد وأن يكون الرجاء بالغدّ 
 يكون االلتزام اليومي عّب حمبَّة العلم والنهوض باإلنسان هدًفا لنا ال ننساه.
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 أيّها الطاّلب،

أوّد أن أضع بني أيديكم وأنتم تغادرون هذا البيت الذي جعلتموه بيتكم 
 : كلمات   ثالث أن أضعوالذي سيستمّر بيتكم 

ال يقاس تاريخ جامعتنا باألعوام أو بالعمومّيات، بل يُقاس بقيمة كّل واحد  .0 
منكم ومبا حيمله من معرفة وأخالق وحمّبة وثقة بالذات وباآلخرين. قيمة اجلامعة 

خّرجييها اليوم كما باألمس، باألمس القريب وباملاضي  إرادةاليسوعّية تكمن يف 
عاملني  قاطننين أو اجملتمعات اليت سيكونون البعيد، بأن خيدموا جمتمعهم داخل الوط

يمة السنوات املائة والثالثني واألعوام املئة ثالث مرّات، مرًّة للحقوق ومرّة فيها. ق
للهندسة، ومرّة أخرى هلذا احلرم املئوّي، قيمة تلك األعوام نراها مشّعة يف قدرة 

ءة واخلدمة يف العامل القريب اخلّرجيني ينشرون رسالة اجلامعة يف احلّق واحلريّة والكفا
إّن لبنان هو  يوحنا بولس الثاين  والواسع. فما معىن أن نقول اليوم مع البابا الراحل

هو رسالة حريّة وتعّدديّة، إن مل تكن اجلامعة مقتنعة هبذا الكالم وإن  ،أكّب من وطن
لشعار مل جتعله شعاًرا عمليًّا هلا، حاضًرا يف براجمها ومساراهتا. وما معىن أن نرّدد هذا ا

 قد تدرّبتم عل  هذه الرسالة وأن حتملوها كما املتخّرجون إن مل تكونوا أنتم اخلّرجيني
. ه املنطقةذولشعوب ه أمل ورجاء لشعبكم السابقة شعلةَ  الدوراتالسابقون يف 
هو الذي أعطاكم كما أعط  األجيال السابقة قّوة املقاومة  و اجلودةذ فالتعليم العايل

مخرية التغيري واعادة بناء  اجلامعي املتخرّج يصبحف، الرؤية اإلجيابّيةو الروحّية والثقافّية 
 .اجملتمع اللبناين
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ومن ذاكرتنا أيّها األصدقاء، وأيّها الطاّلب املتخّرجون، وهذه الثانية من   .0 
ال تستطيعون أن جتمعوا يف وقت واحد اجملد  إّنكم، لكم أيّها األحّباء كلميت

واالجتهاد. فما يعّلمه لنا األقدمون من آباء يسوعّيني وأساتذة علمانّيني وكذلك من 
العلم والبحث حّب  د الفردي واجلماعي والصّب يفأّن االجتها جمّلنيطاّلب متخّرجني 

وواهًبا للسعادة والفرح إاّل عّب  حقيقيًّاجناح  ال العلمي واكتساب املعارف هو أنّ 
االجتهاد والسعي املتواصل والعمل عل  استخراج كنوز االبداع واالبتكار من باطن 

 سريعالاليوم وكذلك جمتمعنا اللبنايّن إىل حتقيق النجاح  عالـمُ  ينحوذواتنا. ولألسف، 
يف التعامل مع  الصدق وااللتزام اخللقي يضرب بعرض احلائط بِقَيم أساسّية مثل الذي

فاالجتهاد  نفعّية أنانّية.رب لعالقات اإلنسانّية للوصول إىل مآا واستقامةاآلخرين 
والعمل اجلاد املثابر من شأنه أن يصنع شخصّية فّذة حمّببة جّديّة فيها الكثري من 

ومن شأن هذا االجتهاد املستمّر بعد اجلامعة ويف احلياة صفات القيادة اإلجيابّية. 
ات الكثرية وخصوًصا أن حيّضر نفوسكم ملواجهة التحّديّ املهنّية أن يوّسع اآلفاق و 

كم املستقبلّية جرعة قّوة من احلّب، واعرفوا تفاعطوا هذا االجتهاد ومهن ة.احلسد والغري 
أّن املهنة ال تعين املال فقط أو الوجاهة االجتماعّية، واملهنة اليت متارس من دون حمّبة 

إّّنا تصبح  ات واملهاراتيجتّدد وجتديد للكفااالنسان و احرتام كرامة وعطف ومن دون 
وبالتايل إىل احلزن  والصراعاتتقود إىل االستقواء والتسّلط جمّردة من اإلنسانّية و 
 الداخلي وإىل التعاسة.

 أيّها الطاّلب املتخّرجون األطّباء واحلقوقّيون واملهندسون،  
الطالب فيها  أّن مكانة كمؤّسسة تربويّة األيّام يف هذه اجلامعةلقد برهنت  .2 

هلا وكف . لقد  شاريًاك للمعارف واملكتسب هلا كما لو أنّه هي نقيض لصورة املستهلِ 
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رأينا دوًما يف طالّبنا، يف الزمن القدمي ويف الزمن احلديث، إنسانًا يتعّلم احلريّة 
واملسؤولّية ويسع  إىل الكمال يف الفهم واحلكمة والتمييز واإلصابة يف األحكام 

عل  واجباتكم تكونوا مواطنني حمافظني ا تستطيعون أن واآلراء. لقد رأينا فيكم أفرادً 
رسوا فضيلة الدميوقراطّية احلقوقكم. لقد وجدنا فيكم طالّبًا يريدون أن مي ومريدين

، السياسّية منها أو الطائفّية، طالّبًا اخلارجّيةوحسن االختيار بالرغم من الضغوط 
اللبنانّية ولبنانّية الصيغة و  املواطنة يريدون الدفاع مع من هم أكّب منكم عمًرا عن

 اللبنانّيني، عن الِقَيم اللبنانّية اإلنسانّية واالجتماعّية منها والروحّية، كاحرتام املقّدسات
، يعّلمنا املغفرة حلّبهواألمني  الغفور املـحبّ وااللتفاف حول اللـه الواحد  واآلخر

. ومن الِقَيم اليت ال بّد ةوالتسامح واالحرتام املتبادل والكرامة البشريّ واملصاحلة، واحلوار 
أن ننقلها من حيِّز اجملرَّد إىل حيِّز التنفيذ، حسن العدالة بني البشر وخصوًصا بني 

 بدل االستكبار التواضعو اللبنانّيني، حمّبة املواطنة اليت جتعل من اجلميع سواسية، 
 .واالستقواء عل  االخر

 أيّها األحّباء،  
وإّن احملامي ليحامي  ليعتين بالصّحةالطبيب يأخذ الشهادة ّن أ ال تنسوا.4 

جتماعّية هي قّمة وإّّنا وظائف أساسّية إ املدينة. لَيبينَ وحيافظ عل  اإلنسان واملهندس 
 الوظائف ذات احلّس اإلنسايّن العميق.
ل من جامعتنا ملئة سنة ونيف أن يقوموا و كان باألمس هّم املتخّرجون األُ 

وطن تنظيًما حديثًا عل  خمتلف املستويات، وقد جنحوا يف والة واحلاضرة بتنظيم املدين
ذلك أمّيا جناح. وأوّجه إليكم السؤال اليوم أيّها األحّباء : وأنتم ما هو مّهكم؟ ما هو 

 منقصدكم وعل  خط  من سائرون؟ أيّها األعزّاء الطاّلب املتخّرجون، ال مفّر لكم 
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ـالن"، هذه الكلّية ڤومدرسة الطّب الفرنسّية و"حقوق هوأن تبقوا عل  خّط "الطبّية" 
اليت هي وريثة مدرسة بريوت أّم الشرائع من القرن الثالث ميالدي و"اإليزيب" أّي  

تابعوا أيّها  بطول باعها وخّبة مهندسيها. الداينو ي لّية اهلندسة اليت يشهد هلا القاصك
 والفكرا بالقلب إّنّ  ةرق حديثاألقدمني بعيون متجّددة وط القدام  اجلدد مسرية

اليت شربوا من  والعاطفّية ، كونوا أولئك املتخّرجني احملّبني ألّمهم العقلّيةوالعزمية ذاهتا
جامعتكم مبا متثّله هي عنصر أساس من فحليب علمها وتغّذوا من لنب حكمتها، 

مجاعة إىل و  إليها فاالنتماء ،العناصر املكّونة اليوم وغًدا هلويّة كّل واحد منكم
 قّوة للبقاء وللوحدة وللبناء املستدمي. املتخّرجني هو فعلُ 

فالتهاين من العقل والقلب لكم وألهلكم الذين حييطون بكم فخورين فرحني  
يف  زرعتموهما  معكم اليوم حيصدونوللمسؤولني األكادميّيني ولألساتذة الكرام 

ور الريادة واحملّبة. عهدكم اليوم أن تكونوا الطّيبة من العلم واملنهجّية وبذ نفوسكم
 حمافظني عل  ِقَيم اجلامعة اليسوعّية وعل  روح املئويّات الثالث، من أجل لبنان الوطن 

 الصغري ذي القلب الكبري مبحّبته، لبنان رسالة احلريّات والعدالة واإلميان. 
  صاحَب الفخامة،

إّن حضورَكم بيننا ومعنا يف حفل ختريج طاّلب كلّياتنا يف ذكرى مئويّاهتا، تعبرٌي عن 
، وهو فعُل إمياٍن بطاقاهتم قادة الغد االهتمام البالغ الذي لطاملا أوليتموه شبيبَة لبنان،

وبقدرهتم عل  حماربة الفساد،  ،اخلالّقة، وبدورهم احلاسم يف رسم مستقبٍل زاهٍر لوطننا
دولة احلّق واملؤّسسات، عل  أسس العيش املشرتك، ومبادئ الدميوقراطّية، وبناء 

 والعدالة، واإلّناء املتوازن، وتكافؤ الُفَرص، واملساواة.
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فامسحوا يل، باسم هؤالء الشباب، وباسم أوليائهم، وباسم أسرة جامعة القّديس 
ِت الشباب يوسف، أن أُعرَب لفخامتكم عن شكرنا احلاّر عل  احتضانكم تطّلعا

. إنّنا نقّدر، يف هذا اإلطار، ، وعل  جهودكم اهلادفة إىل توفري غٍد مشرٍق هلموآماهَلم 
ِحرَصكم عل  تعزيز ِقَيم االنفتاح، واحلوار، والوئام، والتعاضد، ونبِذ آفات االنغالق، 

ّول يقًة وَعصيبة، ولكّننا نعوالتعّصب، والتفرقة. حنن نعرف أّن وطَننا جيتاز مرحلًة دق
حكمتكم وشجاعتكم، يف البلوغ به إىل شاطئ األمان. ونَرجو أن تُوفَّقوا،  عل 

وطن من الأصحاب النوايا احلسنة، يف متكني خمتلف املرجعيات و   بالتعاون مع مجيع
جماهبة املخاطر والتحّديات، واخلروج من عني العاصفة، غنّيًا بتنّوعه ووحدته، سّيداً، 

  ُحرّاً، كرمياً.

  يا صاحَب الفخامة،عشتم 
  عاشت دورة املئويّات، عاشت جامعة القّديس يوسف وعاش لبنان.
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